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Faculdade de Tecnologia SENAI “Antoine Skaf”
ANO 2019
CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
Nome da escola

Escola SENAI "Francisco Matarazzo"

Ato legal de funcionamento

Portaria CEE nº 10, de 08/12/1980

Endereço completo

Rua Correia de Andrade, 232 - Brás - São Paulo – SP - CEP 03008-020

Início das atividades

01 de março de 1958

Telefones

(11) 3227 5852

Fax
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CNPJ

03.774.819/0005-28

E-mail
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Previsão de ampliação da
área construída (quando
aplicável)
Feriado municipal

25/01 e 20/11
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Quantidade de Funcionários do CFP 1.07
Total de funcionários
administrativos

73

Total de funcionários docentes
(instrutores, professores, técnicos
de ensino etc.)

61

Total de funcionários do quadro

135

INFORMAÇÕES GERAIS
09 laboratórios de modelagem – 200 postos
04 laboratórios de informática – 100 postos

Laboratórios

03 lab. de man. mecânica de maq. costura – 36 postos
01 lab. de man. elétrica de máq. de costura – 12 postos
01 laboratório de colorimetria – 16 postos
01 laboratório de fibras têxteis – 20 postos
01 laboratório de controle físico da qualidade – 20 postos
01 laboratório de controle químico da qualidade – 20 postos
01 laboratório de informática – tecelagem – 10 postos
Oficina de costura – 300 postos
Oficina de fiação – 20 postos

Oficinas

Oficina de tecelagem – 20 postos
Oficina de malharia – 20 postos
Oficina de beneficiamento – 20 postos
20 salas de aula – 720 postos

Salas de aula (quantidade)

01 ateliê de costura
03 salas – Materioteca
01 – sala - Vitrinismo
DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - EPP
01/08/2018 a 31/07/2019
02 postos desarmados de 2ª a domingo

Empresa de Vigilância e Portaria

SENAI Brás
REAK SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA
11/08/2018 a 10/08/2019
04 postos desarmados de 2ª a domingo
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SENAI Brás
ARCOLIMP SERVIÇOS GERAIS
18/02/2018 a 17/02/2019
Serviços:
Portaria, Recepção e Limpeza

01 encarregada
17 auxiliares de serviços gerais
02 postos na portaria
01 funcionário na recepção
SENAI Bom Retiro
BRASILUX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
01/04/2018 a 31/03/2019
01 auxiliar de serviços gerais
01 encarregada

Cantina

Estagiário

Selma Aparecida Carvalho Ducci - ME

CIEE –
1 estagiário na Biblioteca
2 estagiários na Coordenação Técnica
1 estagiário no Laboratório de Ensaios Têxteis e Vestuário

1.07 – Comodatos
- Avanço S/A Indústria e Comércio de Máquinas
- Equitêxtil Indústria e Comércio Ltda - EPP
- Igus do Brasil Ltda
- Indústria de Flocagem Ortiz Ltda.
- Sun Special Com. e Representações Eireli

Convênios
Convênios CFP 1.07

- PROMOVE - AÇÃO SOCIAL CULTURAL
- AMP - ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE PARAISÓPOLIS
- LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DE SÃO
PAULO
- CENTRO ESPÍRITA BATUÍRA

Reprografia – CFP 1.07

GS Gráfica e Editora Eireli - ME
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OFERTA
PRINCIPAL: Têxtil e Vestuário
ÁREAS DE ATUAÇÃO
DA ESCOL A:
MUNICÍPIOS
ATENDIDOS:

OUTRAS: Gestão; Tecnologia; da Informação; Segurança e
Logística.
Todo o Estado de São Paulo e outros Departamentos
Regionais.

OFERTA REGULAR – CFP 1.07 e Faculdade
Modalidade

CAI

Curso

Previsão

Assistente
Administrativo
SENAI/SABESP

32

Resolução RE 4/15, de 25/02/15
Resolução RE 46/16, de 22/12/16.

Resolução RE 17/16, de 30/05/2016.

CAI

Assistente Administrativo
Sistema DUAL SENAI/ECT

214

CAI

Costureiro Industrial
Vestuário

171

TÉCNICO

Ato normativo

Resolução 03/18 de 08/02/2018

Técnico Têxtil

330

CO 35/18 de 04/06/2108
Resolução 20/10 de 24/08/2010

Comunicado CO
12/06/2018
CT

Curso Técnico em Vestuário

CS

Curso Superior de Tecnologia
em Produção de Vestuário

520

97

PÓSGRADUAÇÃO

40/18, de

120

Diversos

TOTAL PARA 2019

Portaria Ministerial nº 3635 de
19/12/2002.
DOU- 20/12/2002
Aditamento – Portaria MEC/SETEC
nº 119 de 26/10/2006
DOU- 27/10/2006
RE CNE/CES nº 1 de 3 de abril de
2001.
Resolução n° 1, de 8 de junho de

1.484
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OFERTA FLEXÍVEL
TIPO DE OFERTA

PREVISÃO DE M ATRÍCULA
10.404

ESCOLA

COMUNIDADE

320

EMPRESA

170

SUBTOTAL

10.894
12.378

TOTAL PARA 2019
LINHAS DE SERVIÇOS (STT):
Serviços Laboratoriais, Assessoria Técnica e Tecnológica, Informação Tecnológica, Serviços
Operacionais e Desenvolvimento Tecnológico.
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TIPO DE OFERT A
OFERTA REGULAR
OFERTA FLEXÍVEL
TOTAL

DADOS
FINANCEIROS

2015

2016

1.678

1.397

6.667

6.489

8.345

7.886

2015

2016

2017
1904
8.555

10.459

2017

2018

2.019

1.385

1.484

11.221

12.606

10.894

12.378

2018

2019

(até setembro)

(previsto)

RECEITA

5.556.304,00

5.126.097,00

4.348.905,84

5.079.357,05

7.403.412,00

DESPESA

25.022.708,00

21.891.710,00

20.599.821,51

16.232.938,94

4.670.242,00

AUTOSUSTENTABILIDADE

22,2%

23,4%

21,1%

31,3%
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APRESENTAÇÃO

O “Plano Escolar 2019” da Escola SENAI “Francisco Matarazzo” e da Faculdade
de Tecnologia SENAI Antoine Skaf apresenta o trabalho que se pretende
desempenhar no ano, objetivos, metas, estratégias, recursos e indicadores de
desempenho estabelecidos a partir do Plano Estratégico do Departamento Regional
de São Paulo e alinhados à Legislação Vigente, Proposta Educacional do SENAI/SP e
Proposta Pedagógica da Unidade ao Regimento da Faculdade de Tecnologia
“Antoine Skaf”.

A Escola e a Faculdade buscam desenvolver a educação para o trabalho
contribuindo para a construção da cidadania dos alunos, fornecer assistência técnica
e tecnológica, promover a produção e disseminação de informações e auxiliar na
adequação, geração e difusão de tecnologias inerentes à cadeia produtiva têxtil e
do vestuário.

Dessa forma, representa o posicionamento da Escola e da Faculdade quanto aos
aspectos: pedagógicos, técnicos, tecnológicos e administrativos, considerando-se a
realidade da Cadeia Têxtil e do Vestuário.
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Histórico da Unidade – “Francisco Matarazzo”

A Escola SENAI “Francisco Matarazzo” iniciou suas atividades no ano de 1958, no
bairro do Brás em São Paulo, para atender a área têxtil. A Escola SENAI “Engenheiro
Adriano José Marchini” iniciou suas atividades no ano de 1970 para atender ao Setor
do Vestuário, nas áreas de calçados e confecções. A Faculdade SENAI de São Paulo,
implantada no ano de 2000 tornou-se Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf
prestando uma justa homenagem ao empresário do setor têxtil e vestuário, o Senhor
Antoine Skaf, que teve sua trajetória pautada pelo empreendedorismo e liderança que
ainda hoje, inspira alunos e professores.

Em relação à oferta, a Escola e a Faculdade possuem tradição na formação profissional
na Cadeia de Valor Têxtil, Moda e Confecção. Os cursos são estruturados, criados e
reformulados de acordo com as demandas de mercado do setor.

Em 2012, a Faculdade, criou e implantou 15 (quinze) cursos de pós-graduação, a partir
do Panorama Setorial da Cadeia de Valor Têxtil e Confecção e das Perspectivas para a
Cadeia de Valor Têxtil e Confecção (IEMI) e da aproximação de representantes
empresariais e acadêmicos. Os cursos de pós-graduação podem ser criados conforme
necessidade de formação específica no setor produtivo.

ATIVIDADES REALIZADAS

A unidade participa ativamente de eventos internos e externos que se relacionem com os
elementos curriculares dos diversos cursos oferecidos ou ainda que os complementem e
enriqueçam, de forma a contribuir para o aumento do repertório cultural dos alunos.

A Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf recebeu o Selo Instituição Socialmente
Responsável da ABMES – Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior
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devido às ações desenvolvidas com seus alunos e a comunidade em projetos
socioambientais. Este Selo tem sido renovado a cada ano com a realização de trabalhos
sociais desenvolvidos pela Unidade, onde toda a comunidade educativa participa, não
somente a faculdade.

As Unidades atuam na prestação de serviços técnicos e tecnológicos e na disseminação
de informações para a Cadeia Produtiva Têxtil / Vestuário e afins. Assim, de maneira
individualizada ou em parceria com outras unidades ou entidades, desenvolvem
atividades para atender plenamente às demandas industriais.

Em 2013, o SENAI-SP, usufruindo de sua capilaridade e forte ligação com o setor
produtivo, oferece à comunidade científica do Estado de São Paulo o Programa SENAISP de Apoio à Pesquisa. O objetivo principal do programa é contribuir com a elevação
do padrão da pesquisa aplicada e tecnológica, por meio do compartilhamento da
infraestrutura existente em suas unidades. O programa visa também:
•

Contribuir para o fomento da pesquisa no Estado de São Paulo, compartilhando o

apoio técnico especializado e a infraestrutura disponível no SENAI-SP;
•

Intensificar

o

relacionamento

do

SENAI-SP com

instituições

públicas

e

comunidade científica, promovendo a colaboração entre alunos e corpo técnico do
SENAI-SP e estudantes-pesquisadores;
•

Contribuir para a melhoria dos trabalhos científicos e ou tecnológicos;

•

Incentivar o desenvolvimento da cultura para a pesquisa e o espírito

empreendedor de todos os envolvidos no processo, com planejamento e foco na solução
de problemas.
Em 2017 o Curso de Aprendizagem Industrial Costureiro do Vestuário passou por
reestruturação de acordo com a Metodologia SENAI de Educação Profissional.
Em 2018 os Cursos Técnicos Têxtil e Vestuário foram reestruturados com carga horária
de 1200 horas.
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SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DAS METAS DA UNIDADE PROPOSTAS NO ANO ANTERIOR
No Plano Escolar de 2018, a Escola SENAI “Francisco Matarazzo” definiu seus
objetivos visando:

1. Educação Profissional
2. Inovação e Tecnologia na Educação
3. Produtos Tecnológicos
4. Desenvolvimento Sustentável
5. Recursos Humanos
6. Saúde e Segurança no Trabalho
7. Infraestrutura
8. Financeiro e Produção
9. Melhoria Contínua de Processos e Atendimento aos Requisitos Legais

Seguem abaixo os resultados obtidos em 2018:

Escola SENAI “Francisco Matarazzo” | Faculdade de Tecnologia SENAI “Antoine Skaf” | CFP 1.07

14

Plano Escolar 2019

1.1 Educação Profissional – Curso de Aprendizagem Industrial

1.1.1 Manter a taxa de aproveitamento médio escolar em 80,0%
Considerando o resultado geral obtido de 78,00%, nesta variável de controle, pode-se
concluir que a Escola a tingiu a meta estipulada, a diferença de 2,00 pontos
percentuais abaixo da meta estabelecida está relacionada ao Assistente Administrativo
– Programa Meu Novo Mundo. N o curso de Assistente Administrativo o resultado
geral obtido foi de 87,32% O Assistente Administrativo – Programa Meu Novo Mundo
ficou abaixo da meta, com resultado de 60,63%, e o Costureiro Industrial do Vestuário
atingiu 86,06%. Analisando os resultados do CAI Assistente Administrativo – Programa
Meu Novo Mundo, conclui-se que o resultado de alunos retidos por aproveitamento e
frequência insuficiente direcionou o índice para abaixo da meta, embora todas as ações
pedagógicas f oram desenvolvidas pela equipe (docente, apoio e coordenação)

1.1.2 Manter a taxa de frequência média em 90%
Considerando o resultado geral obtido de 85,08%, nesta variável de controle, a Escola
ficou abaixo da meta em 4,92%. O Assistente Administrativo apresentou resultado de
94,02%, O Assistente Administrativo – Programa Meu Novo Mundo apresentou
resultado de 67,87%, único programa com resultado inferior à meta estabelecida. O
Costureiro Industrial do Vestuário foi de 93,36%. Analisando os resultados do CAI
Assistente Administrativo – Programa Meu Novo Mundo, foi identificado que existiram
várias ausências motivadas por problemas de saúde da clientela, que direcionaram o
índice para abaixo da meta, embora todas as ações pedagógicas foram desenvolvidas
pela equipe (docente, apoio e coordenação) envolvida no Programa.
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1.1.3 Manter a taxa de evasão escolar em 6%
Considerando o resultado geral obtido de 28,01% (17 evasões), nesta variável de
controle, pode-se concluir que a Escola não atingiu a meta estipulada. Analisando os
cursos que compõem esse resultado, temos o seguinte: Assistente Administrativo –
Programa Meu Novo Mundo (0%), Costureiro Industrial do Vestuário foi de 18,98% (11
evasões) e o curso de Assistente Administrativo foi de 8,99 (06 evasões).

1.1.4 Manter a taxa de alunos empregados em 100%
Considerando a variável de controle a Escola obteve um resultado de 97,98% de
alunos empregados em todos os programas. O curso de Costureiro Industrial do
Vestuário atingiu 87,9% e o de Assistente Administrativo Correios e SABESP 100%, logo
a meta foi atingida.

1.1.5 Manter a taxa de promoção escolar em 93%
O resultado geral obtido nesta variável de controle foi de 99,02%, indicando que a
meta foi atingida. O resultado do Costureiro Industrial do Vestuário foi de 97,06%
e os cursos de Assistente Administrativo – Programa Meu Novo Mundo, CAI
Correios e SABESP apresentaram resultado de 100%.
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1.2 Educação Profissional – Curso Técnico

1.2.1 Manter a taxa de aproveitamento médio escolar em 83,0%
Considerando o resultado geral obtido de 82,48%, nesta variável de controle, a Escola
ficou 0,52 pontos percentuais abaixo da meta estabelecida, porém dentro da tolerância
aceitável, sendo assim, considera-se a meta atingida. O curso Técnico em Vestuário
atingiu o índice de 83,32%, ficando 0,32 pontos percentuais acima da meta e, a turma
que apresentou o melhor resultado foi a TV2M com 91,74%. O curso Técnico Têxtil
atingiu o índice de 81,05%, ficando 1,95 pontos percentuais abaixo da meta e, a turma
que apresentou o melhor resultado foi a TT3T com 86,53%.

1.2.2 Manter a taxa de frequência média em 87%

Considerando o resultado geral obtido de 87,06%, nesta variável de controle,
ficando 0,06 pontos percentuais acima da meta. O curso Técnico em Vestuário
atingiu o índice de 87,45%, ficando 0,45 pontos percentuais acima da meta e,
a turma que apresentou o melhor resultado foi a TV1T com 92,34%. O curso
Técnico

Têxtil

atingiu

o

índice

de 86,40%, ficando 0,60 pontos

percentuais abaixo da meta, porém, dentro da tolerância estabelecida e, a turma
que apresentou o melhor resultado foi a TT2T com 89,32%
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1.2.3 Manter a taxa de evasão escolar em 15%
Em relação aos alunos matriculados, para o 1º semestre, o SGSET considera todas as
matrículas de todas as turmas, já para o 2º semestre, o SGSET considera somente as
turmas que iniciaram no 1º Termo dos cursos, porém, para efeitos de evasão são
consideradas todas as turmas de ambos os semestres. Tal sistemática apresenta valores
diferentes quando analisamos a evasão semestre a semestre, e quando analisamos a
evasão anual. Pois bem, no 1º semestre de 2018, o valor global obtido, com base no
SGSET, foi de 14,77%, podendo ser considerado dentro da meta estabelecida. O curso
Técnico em Vestuário atingiu o índice de 14,99% (66 alunos de 408 alunos matriculados),
ficando dentro da meta estabelecida e, a turma com o melhor desempenho foi a TV4T, com
0,0% de evasão, já a turma com o pior desempenho foi a TV1N, com 35,0% de evasão. O
curso Técnico Têxtil atingiu o índice de 14,40% (31 alunos de 218 alunos matriculados),
ficando dentro da meta estabelecida e, a turma com o melhor desempenho foi a TT4TN com
0,0% de evasão, já a turma com o pior desempenho foi a TT2T, com 26,09% de evasão
Através das entrevistas realizadas com os alunos, identificamos como as maiores causas
das evasões: demissão do aluno, demissão de membros na família, busca por um primeiro
emprego para complementação da renda familiar; dificuldade em chegar no horário, o que
gera muitas faltas, dificuldade no acompanhamento do curso e notas baixas; instabilidade e
crise no mercado têxtil e vestuário.

1.2.4 Manter a taxa de promoção escolar em 97%
Considerando o resultado geral obtido de 98,37%, nesta variável de controle, a meta
estipulada foi superada em 1,37 pontos percentuais. O curso Técnico em Vestuário atingiu o
índice de 98,01%, ficando 1,01 pontos percentuais acima da meta estabelecida, sendo que
as 04 (quatro) turmas da manhã, 01 (uma) turma da tarde e 02 (duas) turmas da noite
atingiram o índice de 100%. O curso Técnico Têxtil atingiu o índice de 98,98%,
ficando 1,98 pontos percentuais acima da meta estabelecida, sendo que 02 (duas) turmas
da tarde e 03 (três) turmas da noite atingiram o índice de 100%.
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1.3 Educação Profissional – Curso Superior
1.3.1 Manter a taxa de aproveitamento médio escolar em 82,0%
A taxa de aproveitamento ficou em 90,15%, acima da meta em 8,15% S o m e n t e a
média do 6SU foi considerada, pois as demais turmas são anuais e as avaliações não foram
encerradas.

1.3.2 Manter a taxa de frequência média em 90%
A taxa média de frequência foi de 85,07%, f ica n do 4, 9 3 p ont os per ce nt u a is ab a i xo
d a m et a. Es se r es u lt ad o f o i inf l u en c ia do p e l os a lu no s d o 6º SU que é o curso
semestral. Os demais cursos 1º e 2º anos não foram analisados.

1.3.3 Manter a taxa de evasão escolar em 10%
A taxa de evasão foi de 0 %. Foi desconsiderado o índice relativo ao 1º e 2º anos.

1.3.4 Manter a taxa de promoção escolar em 92%
A taxa de promoção foi de 100% relativa aos alunos do 6º Semestral. Foi desconsiderado o
índice relativo ao 1º e 2º anos.

1.4 FIC - Escola
1.4.1 Manter a taxa de frequência média em 90%
A meta foi atingida. O resultado obtido foi de 92,29%

1.4.2 Manter a taxa de evasão escolar em 10%
A meta foi atingida. O resultado obtido foi de 7,42%
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1.5 FIC – Empresa
1.5.1 Manter a taxa de frequência média em 90%
O valor atingido até o momento 92,71%
A meta foi atingida tendo em vista tratar-se de cursos ressarcidos.

1.5.2 Manter a taxa de evasão escolar em 10%
O valor atingido até o momento 7,50%.
A meta foi atingida tendo em vista tratar-se de cursos ressarcidos.

1.6 FIC – Comunidade
1.6.1 Manter a taxa de frequência média em 90%
A meta foi atingida. O índice foi de 92,66%

1.6.2 Manter a taxa de evasão escolar em 15%
A meta foi atingida. O índice foi de 11,43%. O curso que teve menor índice de evasão foi o de
Assistente de Recursos Humanos realizado pela PROMOVE.
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2. Inovação e Tecnologia na Educação

2.1 Concluir no mínimo 43 Projetos de Inovação.

A meta foi atingida com a conclusão de 88 projetos de inovação de alunos e docentes nos
CT e CSU. Os professores do CSU submeteram 10 artigos em Congressos da área ou
correlatas. Foram revisados 04 artigos científicos e avaliados em Congresso 02 artigos.
Também houve a participação em 05 bancas de mestrado

2.2 Realizar no mínimo 10 Eventos de Atualização de Difusão
Tecnológica.
Meta atingida. Totalizando participações em Eventos de Atualização e Difusão
Tecnológica. Foram realizadas 07 palestras por profissionais do Ensino Superior e
participaram de FEBRATEX, FEBRATEXTIL, Semana Tecnológica do SENAI Maria
Angelina V. A Francheschini, Semana Acadêmica da Unidade, Laboratório de Moda
Sustentável, Núcleo de Inovação da ABIT, Congresso de Inovação da ABIT 2018, Visita
Técnica a Rhodia Solvay e São Paulo Fashion Week.

3. Produtos Tecnológicos

3.1 Realizar no mínimo 2 projetos de Inovação.
Participação de 06 projetos no Desafio de Ideias e participação no Núcleo de inovação e
sustentabilidade da ABIT.

3.2 Realizar no mínimo 95 Contratações de Serviços Laboratoriais
Número de orçamentos efetivados até

setembro

de 2018 foram

744, propostas aceitas/

efetivadas foram 679 propostas.
Os cancelamentos se deram especificamente por desistência dos clientes na realização de
ensaios. O laboratório possivelmente atingirá a meta estabelecida para 2018.
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3.3 Atingir 88% de Produtividade em Serviços Laboratoriais.
Total de horas contratadas para ensaios foram 16.630 h até o mês de setembro. O total de
horas técnicas disponíveis foi de aproximadamente 17.000 horas. A média de horas mensai
s contratadas para ensaios foi de 1.847 horas.

O índice alcançado ultrapassou a meta

prevista, chegando a 104,2%, tendo em vista a contratação de dois assistentes de
laboratório e um técnico especialista para implementação de um Projeto para atendimento a
ensaios químicos (Toxicológicos), o que elevou o índice e contratação. Estes técnicos já
contribuem na realização de ensaios e até o mês de Julho o laboratório contava com uma
estagiária.

3.4 Realizar 9.672 Ensaios, Calibrações e Certificações.
A meta prevista mensal foi de 806 ensaios, no entanto até o mês de Setembro foi registrado
5.920 ensaios. Isso porque o Laboratório contava com a realização de ensaios para
identificação de ftalatos em brinquedos, mas o conserto do equipamento foi contratado
apenas no mês de setembro, no entanto a receita deverá atingir a meta prevista. Na
média anual não foi possível atingir a meta de número de ensaios previstos,

foram

realizados aproximadamente 656 ensaios/mês.

3.5 Ter no máximo 02 Não Conformidades em Laboratórios Acreditados.
Foram abertas 05 NC, sendo 02 NC provenientes da Auditoria Interna e 02 NC provenientes
da Auditoria Externa e uma foi aberta pelo Laboratório, decorrente de uma análise realizada
no sistema de controle de calibração de equipamentos do laboratório.
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4. Desenvolvimento Sustentável

4.1 Atingir no máximo 10.080m³ em Consumo de Água.
Até setembro de 2018 foram consumidos 5.388 m3 de água, e acreditamos que até o final
do ano conseguiremos atingir um consumo de água inferior ao proposto, no total de
7.183 m3. Uma economia no consumo de 28,74%.

4.2 Atingir no máximo 1.076352 Kwh em Consumo de energia.
Até setembro de 2018 foram consumidos 681.794 m3 de energia elétrica, e estamos
envidando esforços para que não ultrapassemos a meta estipulada até o final do ano. Até o
final do ano conseguiremos atingir um consumo de energia elétrica inferior ao proposto, no
total de

909.058,65 Kwh. Uma economia no consumo de 15,54%.

4.3 Realizar no mínimo 04 Programas Ambientais Educacionais Implementados.
A meta estipulada foi atingida. Foram implementados os seguintes programas ambientais:
Redução do consumo de Água, Redução do consumo de Energia Elétrica, Consolidação do
Programa de Coleta Seletiva e Redução na geração de produto Perigoso: lâmpadas.
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5. Recursos Humanos
Os cursos desenvolvidos aos colaboradores da Unidade foram: Reciclagem da Brigada de
Incêndios e PCDs, DEA e PCDs, Prevenção de Acidentes para Componentes da CIPA,
Congresso Transformando e Sendo Transformados na Era Digital, FEBRATEX – Feira
Brasileira para a Indústria Têxtil, Costureiro de Máquinas Reta e Overloque, Construtor de
Móveis por meio de Processos Convencionais, Tecnologia dos Processos Têxteis,
Interpretação da ABNT NBR ISO/IEC, CAD AUDACES – Básico, Moulage Noiva, NBR 35 –
Trabalho em Altura – Reciclagem, CAD AUDACES – Avançado. Foram realizados 19
programas com carga horária total de 2.036 horas. A média de participação foi de 14 horas.

5.1 Atingir tempo médio de 12 h em Capacitação de Docentes e Equipe de Apoio
Educacional.
A meta foi atingida, o tempo médio foi de 48 horas. Foram realizados 9 programas de
treinamento totalizando 1.048 horas. É importante salientar que os programas realizados via
PDP têm contribuído para que os profissionais possam atuar em novas linhas de
atendimento, seja no setor administrativo, de prestação de serviço ou diretamente no
ensino. Essa vertente auxilia na qualidade dos serviços prestados pela Unidade.

5.2 Realizar 40% de Taxa de Capacitação de Docentes e Equipe de Apoio
Educacional.
Considerando que a estimativa seria realizar 40% de taxa de capacitação de docentes e
equipe de apoio, o que reflete aproximadamente 1.456 horas, a meta foi atingida. Foram
desenvolvidos 09 programas de treinamento, com a carga horária total de 1.048 horas de
participação média de 48 horas por participante, ou seja, 40 %realizado.
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6. Saúde e Segurança
6.1 Reduzir o número de acidentes envolvendo funcionários não ultrapassando o total
de 02 acidentes.
Meta atingida – 0 acidente, até o momento.

6.2 Reduzir o número de acidentes envolvendo alunos não ultrapassando o total de 0
acidente.
Até o momento tivemos 1 acidente envolvendo aluno.

6.3 Reduzir o número de acidentes envolvendo terceiros não ultrapassando o total de
1 acidente.
Meta atingida – 0 acidente, até o momento.
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7. Infraestrutura
7.1 Reorganizar os ambientes relacionados aos laboratórios, oficinas e cenários para
Práticas Didáticas.
Foram instalados 88 computadores novos em ambientes de ensino (Laboratórios e salas de
aula) e por este motivo conseguimos remanejar/substituir outros equipamentos mais
antigos, desta forma aumentando a idade média dos equipamentos em uso.
A materioteca que estava no 5º andar do bloco "C" foi alocada no 2º andar do mesmo
bloco, com o objetivo de aumentar a utilização dos materiais presentes no ambiente.
A partir do 2º semestre de 2018, a área de ensino foi contemplada com 2 máquinas de corte
automáticas (CAM) e 1 enfestadeira, no térreo do bloco "C".
Instalados novos projetores em algumas salas de aulas.
•

Remanejamentos

de

divisórias

no

setor

do

Beneficiamento

para

melhor

dimensionamento da sala de colorimetria e da estamparia a laser.
•

A instalação de um laboratório de informática dedicada no setor do Beneficiamento,

no térreo do Bloco A.
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8. Financeiro e Produção

8.1 Atingir receita mínima de R$ 5.126.097,00.
FIC - Escola
Total realizado R$ 2.086.349,20 (até setembro)

CST
Total realizado R$ 412.795,61
Pós Graduação/extensão
Total realizado R$ 41.119,01
Subtotal realizado R$ 453.914,62
FIC Empresa – Atendimento ao setor Têxtil e Vestuário:
FIC Empresa – R$ 71.871,14
Design – R$ 77.699,99;
Elaboração e Disseminação da Informação – R$ 41.029,04;
Ensaios Laboratoriais – R$ 1.001.499,57;
Eventos Técnicos – R$ 15.600,00;
Operacionais – R$ 116.046,00;
Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos – R$ 39.803,40;
Processo Produtivo – R$ 334.810,33
Departamento Nacional – R$ 396.351,90
Subtotal R$ 1.994.870,10 (até o mês de setembro).
Valor total até setembro – R$ 4.535.133,90
Até o momento, falta 11,52% para atingir a meta
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8.2 Reduzir as despesas não ultrapassando o valor de R$ 25.670.184,00.
As despesas previstas foram R$ 25.670.184,00 para 2018. Até o mês de setembro os gastos
foram de R$ 16.232.938,94. Dessa forma, a economia até o momento foi de 36,76%. Se
considerarmos essa proporção até dezembro às despesas ficarão em R$ 21.643.916,00, o
que significa uma redução de 15,68%. Um dos fatores foi o a redução do consumo de água e
energia elétrica e o redimensionamento das atividades nos respectivos setores.

8.3 Sustentabilidade – 25%

A sustentabilidade foi de 27,93% (até o mês de setembro)

8.4 Inadimplência – 60,00

A inadimplência ficou em 6,5%.
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8.5 Matrículas – 8.799
Cursos de Aprendizagem Industrial – matriculados 437 alunos

CAI Assistente Administrativo - Sistema SENAI/ECT, total 226 a l u n o s ,
Assistente Administrativo – Turma da SABESP – 32 alunos matriculados.
CAI Costureiro Industrial do Vestuário – total de 179 matrículas.

Cursos Técnicos – matriculados 799 alunos

Para os cursos técnicos, no 1º e 2º semestres de 2018, foram realizadas 799
matrículas, sendo:
Curso Técnico em Vestuário totalizou 522 matrículas.
Curso Técnico Têxtil totalizou 277 matriculas
De acordo com Quikview, em agosto, atingimos 799 matrículas nos cursos
técnicos, o que representa 11 matrículas acima do previsto para o ano, que era
de 788 matrículas.
Formação Inicial e Continuada – matriculados 10.459 alunos
Para o curso de FIC o número de matrículas até o mês de outubro foi de 8.365. Desse
total, 4.354 foram realizadas para Cursos a Distância.
Curso Superior e Pós Graduação – matriculados 149 alunos

Formação Inicial e Continuada - Convênio
Foram realizadas pela PROMOVE 332 matrículas nos Cursos de Assistente de Recursos
Humanos, Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Compras;

Equipe

de

mercado

–

Treinamento

–

SUPERMEI

–

256

matrículas

Tecnologia Têxtil – 174 matrículas. Total 430 matrículas.

Escola SENAI “Francisco Matarazzo” | Faculdade de Tecnologia SENAI “Antoine Skaf” | CFP 1.07

29

Plano Escolar 2019

8.6 Alunos Hora – 404.625 CIV e CT
Meta atingida considerando o CAI e o CTT e CTV com a realização de 560.713
alunos/hora, superada em 38,61%.

Para o CAI – Costureiro Industrial do Vestuário, Assistente Administrativo SABESP e
Correios foi realizado 128.000 alunos/hora.
Em relação a variável Aluno Hora, para os cursos de Aprendizagem Industrial Costureiro
Industrial do Vestuário, Assistente Administrativo SABESP e Correios atingiram 128.000
alunos/hora.
Em relação a variável Aluno/Hora, a previsão, para os cursos técnicos é de 458.625 e, até
agosto, foi atingida a marca de 288.569 horas, ou seja, 62,9% do previsto, sendo
assim, considerando

até

dezembro

e

o

desempenho

até

aqui

alcançado,

é

que

provavelmente chegar-se-á a 94,35% da meta estabelecida, correspondendo a um de 432.713
alunos hora no ano.

8.7 Horas Técnicas – 26.248

Horas técnicas realizadas até outubro 14.300. A meta deverá ser parcialmente atingida em
dezembro com 23.760 horas técnicas realizadas, ou seja, 90,52%.

Equipe de Mercado – Processo Produtivo – 2098 hoaras
Diagnósticos – 846 horas
Serviços Especializados – 56 horas
Design – 2399
Total 5.399 horas
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9. Melhoria Contínua de processos e Atendimento aos Requisitos Legais

9.1 % de Melhorias Implementadas – 90%
Até o momento foram implementadas 100,0% das melhorias propostas, atingindo a meta
estipulada. As CS e NC registradas pela unidade estão dentro do prazo previsto para
encerramento e as ações são acompanhadas periodicamente.

9.2 Nº de Reclamação de Clientes - 2
Ocorreram seis reclamações de clientes, até o momento. Sendo: 01 referente a bolsa de
estudo para o Curso Superior, 02 referentes ao Laboratório de Ensaios Têxteis e 03
referentes aos serviços da Cantina. Destas reclamações, duas foram consideradas não
procedentes, a relativa ao curso Superior e uma do Laboratório.
A maioria já foram tratadas e encerradas, apenas uma reclamação do laboratório está em
andamento.

9.3 % de Requisitos Legais Atendidos - 70%
Os requisitos aplicáveis à Unidade e não conformes dependem da Administração Central,
porém a Unidade realiza o acompanhamento periódico para a regularização desses
documentos. Até o momento, 87,5% dos requisitos legais estão sendo atendidos.

9.4 % de Empresas Atendidas na Área de Abrangência – 25%
Até o momento o índice de empresas atendidas na área de abrangência foi de 15,9%.

Escola SENAI “Francisco Matarazzo” | Faculdade de Tecnologia SENAI “Antoine Skaf” | CFP 1.07

31

Plano Escolar 2019

9.5 CAI – % de Satisfação da Empresa com Egresso – 85%

Em análise pela GED.

9.6 CAI – % de Satisfação do Cliente com o Curso – Participante –90%
Meta atingida em 94,36%, superada em 4,36%. O curso de Costureiro Industrial do
Vestuário atingiu 95,13%, sendo que a turma que apresentou melhor resultado foi a CIV
1M, com 97,76%. Os cursos de Assistente Administrativo ECT Correios atingiu 92,14%;
Assistente Administrativo SABESP atingiu 95,83%;

9.7 CT – % de Satisfação da Empresa com o Egresso – 85%

Em análise pela GED.

9.8 CT – % de Satisfação do Cliente com o Curso Participante – 93%
Neste quesito o índice semestral, dos Cursos Técnicos da Unidade, foi de 92,35%.
O índice

obtido

está

0,646

pontos

percentuais

abaixo

da

meta

estabelecida,

porém, considerando a tolerância de +/- 1 ponto percentual, pode-se considerar o
atendimento da meta.
O curso Técnico em Vestuário atingiu o índice semestral de 91,510%, ficando 1,49 pontos
percentuais abaixo da meta estabelecida. A turma que apresentou o melhor resultado foi a
TV2T, com 95,48% e a que apresentou o menor resultado foi a TV 4M, com 86,85%.
O curso Técnico Têxtil atingiu o índice semestral de 94,165%, ficando 1,165 pontos
percentuais acima da meta estabelecida. A turma que apresentou o melhor resultado foi a
TT2T, com 99,167% e a que apresentou o menor resultado foi a TV 3N, com 87,50%.
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9.9 CST – % de Satisfação da Empresa com o Egresso – 85%

Em análise pela GED.

9.10 CST – % de Satisfação do Cliente com o Curso Participante – 80%
A meta foi atingida com índice de 86,42%. A meta foi superada em 6,42% impulsionada
pelo 6º Superior.

9.11 FIC – Escola – % de Satisfação do Cliente com o Curso Participante – 92%
FIC – Escola – a meta foi atingida com índice de 98,20%. A meta foi superada em
6,20%.
9.12 FIC – Empresa – % de Satisfação do Cliente com o Curso – 90%
A meta foi atingida em 90,94%. A meta foi superada em 0,94%.

9.13 FIC – Empresa – % de Satisfação do Cliente com o Curso – Participante – 90%
A meta foi atingida em 96,80%. A meta foi superada em 6,80%.

9.14 FIC – Entidade/Convênio – % de Satisfação do Cliente com o Curso – 90%
Meta foi de 90,37%. A meta foi superada em 0,37%.
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Estratégias propostas para o processo seletivo de alunos
O processo seletivo é realizado obedecendo às diretrizes do Departamento Regional do
SENAI/SP e orientações contidas no “Edital de Inscrição e Seleção” e Manual do Candidato
do "Processo de Seleção Unificado para o Curso Técnico".
No que se refere ao Projeto Especial o processo seletivo é realizado pela própria
empresa contratante, de acordo com procedimentos estabelecidos por ela.
Na Formação Inicial e Continuada o processo de preenchimento das vagas, inscrição e
matrícula adotado é o de ordem de chegada até o número especificado em cada programa.
Os pré-requisitos são específicos de acordo com a natureza do programa e constam no
Plano de Curso.
A Unidade adota e acompanha a política de concessão de bolsas definida pela
Diretoria Regional do SENAI/SP e todos os casos serão submetidos à análise de órgãos
superiores.
Acolhimento – CT/CAI/FIC

O acolhimento é desenvolvido desde o momento em que o candidato potencial dirige-se a
uma Escola SENAI em busca de informações sobre possibilidades de formação, e poderá se
estender durante as fases de seleção escolar e de ensino, terminando quando o aluno conclui
o curso.
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O acolhimento também tem por objetivo promover o processo de inclusão de pessoas com
deficiência que procuram a instituição no intuito de realizar algum curso. As ações são
estrategicamente planejadas conforme as principais demandas elencadas durante o
acolhimento e são reavaliadas durante toda permanência do aluno na escola.

Avaliação do Rendimento Escolar
O processo de avaliação deverá especificar de forma clara o que será avaliado, utilizando
estratégias e instrumentos adequados e estimulando o aluno a buscar a melhoria de seu
desempenho, de acordo com o perfil profissional de conclusão do curso.
O período de avaliação corresponde a todo o período letivo em que a unidade curricular for
desenvolvida. A definição da nota final da unidade curricular no período letivo é de
responsabilidade do docente e será por ele atribuída, considerando-se o conjunto de todas as
observações e avaliações contínuas e diversas previstas na tabela de níveis de
desempenho.
Recuperação
Conforme o Regimento Comum das Unidades Escolares SENAI, a recuperação, parte
integrante do processo de construção do conhecimento, será entendida como orientação
contínua de estudos e criação de novas situações de aprendizagem, portanto se dará ao
longo do período letivo como resultado do planejamento comum docente e discente, de forma
a alcançar os níveis de desempenho expressos na tabela já referida.
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Promoção/Retenção

a) Para os cursos de Aprendizagem Industrial, Cursos Técnicos, FIC e Superior:

Será considerado promovido ou concluinte de estudos o aluno que, ao final do período
letivo, obtiver em cada unidade curricular objeto de avaliação, frequência mínima de 75%
(setenta e cinco por cento) e nota final (NF) igual ou superior a 50 (cinquenta), numa escala
de 0 (zero) a 100 (cem).

Para os cursos de Formação Inicial e Continuada de NR 11 e NR 13:

Será considerado promovido ou concluinte de estudos o aluno que, ao final do curso,
obtiver em cada unidade curricular objeto de avaliação, frequência de 100% (cem por
cento) e nota final (NF) igual ou superior a 80 (oitenta), numa escala de 0 (zero) a 100
(cem).

b) Para os cursos de pós-graduação:

Será considerado promovido ou concluinte de estudos o aluno que, ao final do curso,
obtiver em cada unidade curricular objeto de avaliação, frequência de 75% (setenta e cinco
por cento) e nota final (NF) igual ou superior a 70 (setenta), numa escala de 0 (zero) a 100
(cem).
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Compensação de Ausências
Nos Cursos de Aprendizagem Industrial e Cursos Técnicos, a compensação de ausência
poderá ser solicitada pelo aluno ou seu representante legal, se menor de idade, no Serviço
de Orientação ao Estudante, quando suas faltas ultrapassarem 25% das aulas previstas no
semestre, por unidade curricular/área e forem justificadas.

O aluno deverá justificar suas faltas por meio de atestado médico ou do trabalho,
convocação de órgãos oficiais, ou outro documento que a Escola julgar pertinente. A
justificativa deverá ser entregue pelo aluno ou seu representante legal ao Serviço de
Orientação ao Estudante no primeiro dia de seu retorno às aulas.
A solicitação será analisada por uma comissão, composta por Docente, Representante do
Serviço de Orientação ao Estudante e Coordenação, e poderá ser deferida ou indeferida.

Se deferida, a compensação de ausências deverá ser realizada em horários alternativos e
de forma presencial, considerando disponibilidade de oficinas, de laboratórios e
equipamentos, assim como de docentes e de horários, bem como o tempo hábil para que a
compensação seja realizada antes do encerramento do semestre letivo.

Os alunos da Formação Inicial e Continuada, Graduação e Pós-graduação não terão
direito à compensação de ausências.

Os casos não previstos neste documento serão avaliados pela Equipe Escolar, no que
couber.
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Divulgação dos Resultados
Os resultados das avaliações finais serão divulgados de acordo com o que segue:
CAI, CT, CS e Pós
•

No portal educacional, pelo docente, imediatamente após a correção de cada
instrumento de avaliação, ou conclusão de processo de recuperação;

•

Através do boletim escolar, mediante solicitação à Secretaria Escolar, após o
encerramento do período de avaliação.

FIC
•

Pelo docente, imediatamente após a correção de cada instrumento de avaliação, ou conclusão
de processo de recuperação.

Prazos e procedimentos para pedido de reconsideração ou recurso
Os pedidos de reconsideração e recursos referentes aos resultados finais de avaliação de
alunos devem observar os procedimentos a seguir:
•

O aluno ou seu responsável (se menor) interpõe pedido de reconsideração do
resultado final da avaliação escolar, ao Diretor da escola, em até 10 dias corridos da
divulgação do resultado final, que consta no Calendário Escolar.

•

O Diretor da escola, ouvido o Conselho de Classe, decide sobre o pedido de
reconsideração e comunica sua decisão ao aluno ou ao seu responsável, em até 10
dias corridos da interposição do pedido, mediante termo de ciência. Esse prazo ficará
suspenso durante os períodos de recesso escolar e férias dos docentes.

•

O aluno ou seu responsável poderá interpor recurso da decisão da direção, por meio
de documento protocolado na escola, dirigido à Auditoria Educacional, em até 10 dias
corridos da divulgação da decisão.
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•

A Auditoria Educacional analisa a documentação enviada pela escola, emite sua
decisão em até 20 dias corridos do seu recebimento, comunica a escola e registra o
ato.

•

A escola comunica ao interessado, com ciência inequívoca, em até 5 dias corridos do
seu recebimento.

Vale lembrar que a inobservância dos prazos estabelecidos neste procedimento
acarretará para o interessado o indeferimento do seu pedido.

Aproveitamento de Estudos ou Conhecimentos – Curso Técnico e Formação Inicial
e Continuada

O aproveitamento de estudos nos Cursos Técnicos, Formação Inicial e Continuada,
Graduação e Pós, poderá ser requerido pelo interessado que apresentar os documentos
comprobatórios Histórico Escolar, Certificado ou Diploma, e os respectivos conteúdos
programáticos. Ainda, se for o caso, deve indicar as formas da aquisição dos conhecimentos
e/ou fundamentos e capacidades previstas pela unidade curricular.

As solicitações e os documentos serão apreciados por uma Comissão Técnico-Pedagógica
designada pelo Diretor, levando em consideração as peculiaridades de cada solicitação. Fica
a cargo dessa comissão, indicar ou não, a aplicação de provas escritas e/ou práticas para a
comprovação dos conhecimentos e/ou habilidades. A decisão da Comissão será comunicada
ao solicitante.

Cabe ressaltar que o aproveitamento de estudos entre a primeira qualificação cursada e o
módulo final do curso técnico não poderá exceder cinco anos.

Nos Cursos Técnicos, Graduação e Pós, o aproveitamento de estudos deverá ser solicitado
pelo candidato, no período previsto no calendário escolar.
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Na Formação Inicial e Continuada, o aproveitamento de estudos deverá ser solicitado pelo
candidato, antes da matrícula, presencialmente. À Escola reserva-se o direito de cancelar a
matrícula do candidato em qualquer momento do curso, se este não comprovar os
conhecimentos necessários exigidos nos pré-requisitos da Ficha de Produto ou no Plano
Escolar.

Controle de Frequência
A presença às aulas e aos demais atos escolares como palestras, visitas técnicas, visitas
de campo, visitas de complementação de estudos, comemorações cívicas, eventos
tecnológicos e científicos é obrigatória em todos os níveis da Educação Profissional, não
havendo abono de faltas.

O Decreto Lei 1044/69 e/ou Lei 6202/75 ampara a estudante gestante, permitindo o
afastamento das atividades escolares com o regime de exercícios domiciliares. Também a
Deliberação CEE n° 59/2006 estabelece condições especiais de atividades escolares de
aprendizagem e avaliação, para discentes com recomendação de afastamento médico
superior a 5 (cinco) dias, por motivo de saúde.

Em ambas as hipóteses, gravidez ou saúde, o aluno deverá requerer o acompanhamento
domiciliar até o segundo dia útil após o início do afastamento, mediante a apresentação do
atestado médico. O requerimento deverá ser preenchido na secretaria da Escola e deverá ser
acompanhado do respectivo atestado médico.

O referido acompanhamento domiciliar não implica em avaliação. A avaliação do afastado será
realizada, quando de seu retorno às atividades acadêmicas. Não obtendo a avaliação
satisfatória, o aluno terá direito à matrícula no mesmo termo no semestre seguinte.
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Cancelamento de matrícula
Os contratos celebrados entre o SENAI-SP e o aluno apresentam os procedimentos para
cancelamento de matrícula, de acordo com o nível do curso.

A desistência do curso por parte do aluno deve ser manifestada através de requerimento
escrito, protocolado na Secretaria da unidade.

A ausência continuada às aulas e outras atividades estudantis, caracterizada pelas faltas
consecutivas e/ou alternadas em grande número, serão objeto de análise e convocação do
faltante, no prazo estipulado pela instituição, sob pena de cancelamento da matrícula
conforme DITEC M042/2011.

Aplicação de Sanções Disciplinares

Toda comunidade educativa tem direitos e deveres para o bom andamento dos trabalhos e o
alcance dos fins educacionais. Por tratar-se de uma instituição democrática, as pessoas são
orientadas por algumas normas escritas e algumas regras oriundas das funções educativas
que exercem. O objetivo não é punir, mas orientar a todos sobre estas normas e regras. No
entanto, o não atendimento das normas escritas implicará na infração de indisciplina e o não
atendimento das regras emanadas dos funcionários, implicará na infração insubordinação.

As sanções disciplinares previstas no Regimento Comum das Unidades Escolares SENAI
serão aplicadas pelo Diretor da Unidade Escolar ou, por sua delegação.
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Atraso/saída antecipada/intervalos
O Regimento comum das unidades escolares SENAI prescreve a pontualidade como dever do
aluno, em quaisquer atividades acadêmicas. A impontualidade contumaz, portanto, é passível
de sanções disciplinares.

Por questões de segurança é vetada a saída e retorno do aluno no horário de intervalo. No
caso de aluno menor de idade, faz-se necessária a autorização de responsável legal para a
saída antecipada.

Conselho de Classe – CAI, CT
O Conselho de Classe - CC reunir-se-á nas datas fixadas no calendário escolar. O objetivo do
CC é de analisar o desempenho de cada classe, buscando o aprimoramento do processo
ensino-aprendizagem.

Ao final do período letivo, o Conselho de Classe decidirá sobre a oportunidade de aprovação
ou retenção do aluno que apresentar nota inferior a 50 e com frequência igual ou superior a
75% (setenta e cinco por cento).

Solicitação de transferências
Os pedidos de transferência deverão ser formalizados mediante o preenchimento de
requerimento na Secretaria e serão analisados por uma comissão designada pelo Diretor da
unidade.

A Faculdade, no limite das vagas existentes, mediante processo seletivo e para cursos afins,
aceitará a transferência de aluno proveniente de sistemas de ensino, nacionais ou
estrangeiros, em período fixado em calendário escolar e transferência ex-ofício na forma da
Lei, realizadas as necessárias adaptações curriculares em cada caso.
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Para os programas de Formação Inicial e Continuada não estão previstas transferências de
períodos ou turmas.

Avaliação Educacional
O processo de ensino-aprendizagem no SENAI-SP, é objeto de constante avaliação interna e
externa, com a finalidade de construir melhorias contínuas. Para isso utiliza alguns
instrumentos, metodologias, e sistemas como o PROVEI, SAEP, SAPES, Avaliação da
Satisfação do Cliente e Comissão Externa de Avaliação do MEC. Os resultados dessas
avaliações são públicos, em site da instituição ou Biblioteca.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
A instituição realiza atividades de enriquecimento curricular, promovendo a ampliação do
repertório técnico-científico-cultural da comunidade escolar, em diversas modalidades: visitas
técnicas; palestras; visitas de campo; estudos etnográficos; projetos especiais; EAD de temas
transversais; participação em certames como INOVA, Desafios de Ideias, Concurso Novos
Talentos, Olimpíada do Conhecimento, dentre outros; Campanhas socioeducativas, Mundo
SENAI, Comemorações cívicas e sociais, teatro e outras.

Aprimoramento do Processo Pedagógico
O trabalho docente é solitário por natureza. Para promover a interlocução em busca da
melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem promove-se o acompanhamento
da ação docente.
Os coordenadores técnicos, pedagógico e OPP - Orientador de Prática Profissional na ação
de acompanhamento docente, verificam

se as estratégias praticadas promovem o

atendimento do plano de ensino, cronograma e outros aspectos que traduzam o ethos SENAI
para a Educação Profissional.
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Apoio Pedagógico
Conforme descrito na Proposta Pedagógica da Escola.

Coordenação de Estágios
O estágio supervisionado é regulamentado por documento específico, disponível no site
eletrônico da unidade. A unidade conta ainda com um coordenador de estágios, que orienta,
supervisiona e avalia os processos de estágio, contribuindo para o estreitamento das relações
com o mercado e a melhoria da formação educacional.

Formas de Integração com a comunidade, empresas, família e alunos.

A Escola promoverá a integração com a comunidade, empresas do setor, família e alunos
utilizando estratégias diferenciadas. Entre elas destacamos:
•

Semana

da

Saúde:

desenvolvendo

campanhas

de

doação

de

sangue,

palestras sobre saúde bucal, entre outras;
•

SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho): palestras sobre
educação no trânsito e cuidados para se evitar acidentes domésticos;

•
•

Apoio Social às entidades: doando-se materiais recicláveis;
Apoio às entidades e ou instituições: por meio de campanhas internas junto aos
alunos e funcionários doando agasalhos, brinquedos e cupons fiscais;

•

Incentivo de visitação às instalações da Escola, incluindo a promoção do “Mundo
SENAI”.
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Desenvolvimento de Pessoal Especialização e Polivalência dos Docentes
O Plano de Desenvolvimento de Pessoal é elaborado a partir de dados obtidos junto aos
funcionários, para definir diretrizes mínimas para a capacitação e focado nos cenários
da instituição e da cadeia produtiva, direcionando as oportunidades de reciclagem e
desenvolvimento de habilidades e conhecimentos necessários ao alcance do perfil
profissional de cada uma das funções previstas no organograma funcional.

Em longo prazo pretende-se melhorar a qualidade do ensino, aumentar a diversificação e
desenvolvimento de novos produtos, estimularem os docentes no desenvolvimento de
trabalhos de pesquisa, dar suporte às ações de adequação às características das
empresas que se pretende atender e tornar a Escola um centro de disseminação de
tecnologia.
No médio prazo pretende capacitar os docentes técnicos em novas tecnologias e em
recursos didático/pedagógicos para a melhoria do rendimento em sala de aula, os
profissionais do atendimento à empresa em técnicas que facilitem os seus contatos com o
público externo e no domínio do conhecimento técnico específico.
Pretende adotar as seguintes atividades de capacitação:
•

Programas de curta duração - específicos internos e externos;

•

Programas de curta duração em temas transversais;

•

Estágios em empresas e/ou parceiros;

•

Participação em seminários, workshops, feiras e conferências do setor;

•

Participação em comissões ou comitês de estudo;

•

Visitas técnicas.
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Os recursos humanos da Escola possuem perfil adequado ao desempenho de suas
funções e estão distribuídos nos seguintes setores:
•

Direção e Coordenação: Diretor, Coordenadores (Pedagógicos, Técnicos, de
Administração Escolar) e Orientadores de Prática Profissional.

•

Apoio Pedagógico: Agente de Apoio ao Ensino,

Orientador

Educacional,

Analista de Qualidade de Vida e Bibliotecário.
•

Docentes: Professor, Técnicos de Ensino e Instrutores.

•

Atendimento às Empresas: Supervisor de Laboratório e Coordenador de
Relacionamento com a Indústria, Assistentes de Apoio Técnico, Assistente de
Serviços Técnicos, Especialistas de Serviços Técnicos e Tecnológicos, Técnicos de
Laboratório, Analista de Laboratório, Auxiliar de Oficina, Designers.

•

Apoio Administrativo: Assistentes de Serviços Administrativos.

•

Manutenção: Supervisor de Serviços de Manutenção e Conservação, Auxiliares de
Serviço e Conservação, Oficiais de Serviço e Conservação, Assistente de Apoio
Técnico.

•

Estação de Tratamento de Efluentes: Assistente de Apoio Técnico.

A Escola possui setores de atendimento às necessidades escolares dos alunos, citados a
seguir.
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OFERTAS EDUCACIONAIS ESPECIAIS

Projeto Especial

Essa modalidade ocorre de parcerias entre unidades SENAI, empresas e GED (Gerência
de Educação do SENAI-SP) em região que não dispõe dessa especialidade e esteja
interessada em atender uma demanda de formação profissional.

Cursos de Formação Inicial e Continuada

Sendo a Escola referência para a área têxtil e vestuário, o estreito relacionamento com
empresas do setor permite o desenvolvimento de atividades de maneira criteriosa e
com qualidade, acompanhando os avanços tecnológicos e as mudanças, alinhando-se
com o mercado de trabalho.

Nesse sentido, os programas de formação inicial e continuada de trabalhadores são
estruturados com vistas às demandas das empresas destas áreas e instituições, tais
como

fabricantes

de

matéria-prima,

máquinas

e

equipamentos,

sindicatos

dos

trabalhadores da indústria têxtil e vestuário, entre outros.

A Escola oferece programas constantes em itinerários de formação profissional aprovados
pelo SENAI-SP, na área têxtil, vestuário e afins, nas modalidades de Iniciação Profissional,
Qualificação Profissional, Aperfeiçoamento Profissional e Especialização Profissional.
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CAI – Assistente Administrativo – SENAI/SABESP CAI – Assistente Administrativo – Sistema
SENAI/ECT

São desenvolvidos conforme Plano de Curso do SENAI SP.

Vinculação entre a educação profissional, o trabalho e as práticas sociais

No mundo contemporâneo o profissional necessita desenvolver novas competências
continuamente para inserir-se no mundo do trabalho e na sociedade, cada vez mais
complexos. Neste contexto, e, respeitando os princípios constitucionais, as diretrizes
emanadas pela LDB e orientações técnico-pedagógicas para a Educação Profissional
propostas pelo Departamento Regional do SENAI/SP, esta unidade educacional busca
atuar de forma que toda a comunidade educativa aprenda a conhecer, aprenda a fazer,
aprenda a viver juntos e aprenda a ser.

A atuação da comunidade educacional implica em desenvolver um processo educacional
que permita a construção do conhecimento e da cidadania, o acompanhamento da
evolução do educando e a promoção do aprendizado e da melhoria da qualidade de vida.
Para isso, optou-se pela Metodologia SENAI de Educação Profissional, que considera o
modelo de competências. Tal modelo considera o desenvolvimento de competências
técnicas, sociais, organizativas e metodológicas como fatores da efetividade (eficiência +
eficácia) pedagógica pela aprendizagem significativa, pelo incentivo à pesquisa e trabalho
em equipe, pela interdisciplinaridade dos componentes curriculares e pelo e para o
atendimento às necessidades e expectativas da indústria do vestuário na formação
profissional.
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Curso Superior

A Faculdade de Tecnologia SENAI “Antoine Skaf” desenvolve o Curso Superior de
Tecnologia em Produção do Vestuário conforme o seu Regimento.

Pós - Graduação Latu Sensu

A

Faculdade

de

Tecnologia

SENAI

“Antoine Skaf”

desenvolve

Cursos de Pós-

Graduação Latu Sensu conforme o seu Regulamento.
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Atualmente a Escola conta com o seguinte quadro de colaboradores:
Cargo
Agente de Apoio ao Ensino
Agente de Treinamento
Analista de Design
Analista de Qualidade de Vida
Assistente de Apoio Técnico
Assistente de Laboratório I
Assistente de Laboratório II
Assistente de Serviços Administrativo
Assistente Técnico
Auxiliar de Manutenção
Auxiliar de Serviços e Conservação
Bibliotecário
Coordenador de Atividades Pedagógicas
Coordenador de Atividades Técnicas
Coordenador de Administração Escolar
Coordenador de Relacionamento com a Indústria
Designer
Diretor
Especialista em Serviços Técnicos e Tecnológicos
Estagiário – Ensino Superior
Instrutor de Formação Profissional I
Instrutor de Formação Profissional II
Instrutor de Formação Profissional III
Instrutor de Formação Profissional I - Horista
Orientador de Prática Profissional
Oficial de Manutenção
Professor CAI
Professor CT
Professor de Ensino Superior
Supervisor de Laboratório
Supervisor de Serviços de Manutenção e Conservação
Técnico de Ensino
Técnico de Laboratório
Total de funcionários do quadro

Quantidade
1
1
1
1
2
2
2
12
1
9
1
2
1
2
1
1
3
1
1
4
17
32
9
3
1
3
1
1
1
1
1
11
5
135
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Nº DE
IDENTIFICAÇÃO
(NI)

NOME DO FUNCIONÁRIO
Adilson Andrade de Moura

Instrutor de Formação Profissional I

Adriano Toshihiho Takamatsu

Assistente de Serviços Administrativos

Alessandra Andrade Lanzeloti

Designer

1017963

Alexandre Aparecido da Silva

Assistente de Serviços Administrativos

1004547

Aline da Silva Santos

Assistente de Laboratório II
Assistente de Laboratório II

1038690

Aline Souza da Rocha
Angélica Cristina de Carvalho Evangelista

Bibliotecário

1049862

Antonio Carlos Morales Rodrigues

Orientador de Prática Profissional

70966

Carla Regina Barbosa

Coordenador de Administração Escolar

76254

Claudionor Nabeiro

Assistente de Serviços Administrativos

71907

Cristalino Gil de Oliveira

Auxiliar de Manutenção

Cristina Ramos Paiva

Assistente de Laboratório

1038680

Damaris Santos Silva

1038665

Débora Cristina Catelani Sendão

Assistente de Laboratório II
Designer

Elisangela Payth Burgheri

Assistente de Serviços Administrativos

1030062

Eude Fiuza Santos

Assistente de Laboratório II

1038675

Fabricio Jose da Cunha

Especialista em Tecnologia II

Fátima Conceição Furtado Ladeira Rosa

Assistente de Serviços Administrativos

Filipe Crispino de Araujo

Estagiário Ensino Superior

Gevaldo Jerônimo da Silva

Auxiliar de Manutenção

75389

Gidalva Ferreira dos Santos

Agente de Apoio ao Ensino

76142

Ingrid Ueso

Assistente de laboratório I

1051426

Jane de Oliveira Costa

Técnico de Laboratório

Jaqueline Mendes de Carvalho Ferreira

Assistente de Serviços Administrativos

1051118

Jaqueline Moreira de Oliveira

Técnico de Laboratório

1038713

João Basílio da Silva

Auxiliar de Manutenção

71925

Jonathan Feital de Souza Brito

Coordenador de Atividades Pedagógicas

Jose Almeida de Oliveira Nascimento

Auxiliar de Manutenção

73891

Jose André Filho

Auxiliar de Manutenção

77654

José Carlos Sambrano

Auxiliar de Manutenção

74031

José Gonçalves Portela

Auxiliar de Manutenção

75816

José Martins da Silva Filho

Oficial de Manutenção

Joselita Batista de Oliveira

Auxiliar de Manutenção

Josivaldo Ferreira dos Santos

Sup. de Serviços de Manutenção e Conservação

75445

Karina dos Santos Galego

Especialista em Tecnologia II

76633

Leandro Augusto Cepeda

Técnico de Laboratório

Leandro de Oliveira Gallo

Assistente de Serviços Administrativos

1017635

Leonardo Mtias Ciarcia

Estagiário Ensino Superior

1054177

Lorena Rocha da Silva

Estagiário Ensino Superior

1055373

Luigi Granizo

Assistente de Laboratório I

1051450

Magna Rogéria de Oliveira

Assistente de Apoio Técnico

100846

Maisa Alves de Carvalho da Silva

Especialista em Tecnologia II

74325

Marcelo Costa

Diretor de Unidade de Formação Profissional

72668
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75754

1038677

71211

1006196

74119
8471
1057585

78081

9605

75482
101073
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Marcelo Dias da Silva

Assistente de Serviços Administrativos

Marcelo Luiz Pereira

Analista de Laboratório

73365

Márcia Andrade Lopes Fernandes

Assistente de Serviços Administrativos

77100

Marcia dos Santos Florentino Pedro

Instrutor de Formação Profissional III

1038594

Marcia Luciana de Assis dos Santos

Bibliotecário

75327

Maria do Carmo Sousa Teixeira

Analista de Qualidade de Vida

76784

Marilia Freitas Firmino

Designer

1006201

Nelson Barros Trindade

Especialista em Tecnologia II

1057473

Nilton Roberto Fiorotto

Especialista em Tecnologia II

76576

Osmar de Souza Silva

Oficial de Manutenção

78164

Patrícia Aparecida Abreu

Assistente de Serviços Administrativos

76426

Paulo Rodrigues dos Santos

Auxiliar de Serviços e Conservação

73689

Paulo Sergio Salvi

Coordenador de Atividades Técnicas

Pedro Henrique de Figueiredo Domingues

Estagiário Ensino Superior

Pedro Sergio Montero

Coordenador de Relacionamento com a Indústria

Rafael Guimarães Diniz Godoy

Assistente de Apoio Técnico

Regiana Gonçalves Lima

Supervisor de Laboratório

Regina Celia Wypych de Almeida

Analista de Design

Robson Alexandre Alburquerque

Coordenador de Atividades Técnicas

77800

Rodrigo de Campos Lobo

Especialista em Tecnologia II

77194

Rodrigo de Lucas

Especialista em Tecnologia II

75868

Rosemares Lima de Souza

Assistente de Serviços Administrativos

72759

Rute de Aquino Borges Moreno

Assistente de Serviços Administrativos

1018695

Samanta Aparecida Pimenta Guimarães

Especialista em Tecnologia II

1022873

Silvia Sayuri Mukai Marçal

Técnico de Laboratório

78160

Sonia Maria de Melo

Assistente de Apoio Técnico

75293

Sonia Mariza Costa

Auxiliar de Serviços e Conservação

71726

Soraia Aparecida Martinez da Silva

Agente de Treinamento

72588

Tania Regina Martinez Grassi

Técnico de Ensino

74317

Vagner Souza dos Santos

Instrutor de Formação Profissional III

Valdemir Martins Diniz

Oficial de Manutenção

Vera Lúcia Checcan

Assistente de Serviços Administrativos
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73505

70401
1057781
9494
1034339
77650
1007080

1038237
6091
75976

Plano Escolar 2019

ANEXOS

I – Taxa de Ocupação Prevista
II – Calendário Escolar 1º/2019
III – Calendário Escolar 2º/2019
IV – Quadro de Pessoal - 2019
V – Planilha de Metas - Referenciais
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